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1. Misiunea și viziunea instituţiei 

Misiunea 

“ŞCOALA PENTRU TOŢI COPIII” 

MOTTO: 

Dacă un copil trăieşte într-o atmosferă critică, 

Învaţă să condamne pe toată lumea. 

Dacă un copil trăieşte într-o atmosferă ostilă, 

Învață să fie violent. 

Dacă un copil trăiește într-un mediu ridicol, 

Învaţă să fie timid. 

Dacă un copil trăieşte în ruşine, 

Învaţă să se simtă vinovat. 

Dacă un copil trăieşte într-un mediu stimulativ, 

Învaţă să fie încrezător. 

Dacă un copil trăieşte în laude, 

Învaţă să aprecieze. 

Dacă un copil trăieşte într-un spirit de corectitudine, 

Învaţă să fie drept. 

Dacă un copil trăieşte în siguranţă, 

Învaţă să aibă încredere. 

Dacă un copil trăieşte în încurajări, 

Învaţă să aibă încredere în el. 

Dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie, 

Învaţă să iubească lumea. 

(Dorothi Law Nolte) 

Şcoala îşi propune să rezalizeze o educaţie formativă centrată pe elev. 

 

Viziunea 

Unitatea va școlariza copiii din cartier indiferent de apartenenţa etnică, religioasă sau de 

nivelul lor intelectual asfel încât să facă faţă cerinţelor admiterii la liceu şi de asemenea să 

urmeze cu succes o formă superioară de școlarizare; să facă faţă unei societăţi în continuă 

schimbare şi transformare. 

Vom dezvolta o comunitate ordonată, bazată pe valori, respect reciproc, disciplină şi 

autodisciplină, pe care să le promoveze elevii şi cadrele didactice aparţinătoare şcolii. 

Vom dezvolta şi implementa un management educaţional de calitate atât la nivelul şcolii cât şi 

la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel 

încât elevii şcolii să atingă performanţele cuprinse în standardele de evaluare având la baza 

următoarele obiective: 
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 Formarea unui corp profesoral de elită; 

 Promovarea şi realizarea unui mangement educaţional de calitate, centrat pe elev, prin 

care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât 

procentul de promovabiliate a elevilor la testele naţionale să fie cu cel puţin cinci 

procente peste media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de 

învăţământ; 

 Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv; 

 Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, 

transparente cu întregul colectiv, cu comunitatea locală; 

 Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui 

învăţământ de calitate; 

 Realizarea unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi 

calităţile educaţionale de care dispune elevul; 

 Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi 

motivării elevilor, prin contracte de închiriere, parteneriate, colaborări, sponsorizări. 

Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de 

calitate, care să asigure atitgerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene 

într-un climat de siguranță fizică și psihică. 

Școala noastră dispune de toate condițiile pentru ca elevii noștri să poată să învețe temeinic și 

să-și dezvolte competențe și atitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, 

într-o societate democratică. Există un număr de 44 săli de clasă dotate corespunzător, 

disponibile elevilor din ciclurile preșcolare, primar și gimnazial, laborator informatic cu 

conectare la Internet, sală de sport și teren de sport. O gamă largă de abilități școlare și 

extrașcolare vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui 

esențial la formarea acestora ca personalități echilibrate și armonioase, capabili să trăiască 

într-o lume modernă și polivalentă. Programul Școala după școală se adresează elevilor 

ciclului primar și beneficiază de un spațiu special amenajat, cu dotări materiale moderne. 

2. Oferta educaţională 

Şcoala Gimnazială Nr. 16 Oradea şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14/15 ani, pentru : 

 învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare; 

 învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

 învățământ gimnazial: clasele V-VIII. 

Pentru anul şcolar 2020-2021, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea 

Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este: 
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 1 grupă mică de grădiniță cu program normal; 

 5 clase pregătitoare: 4 clase cu predare în lb. română (25 elevi/clasă), 1 clasă cu 

predare în limba maghiară (25 elevi/clasă); 

 4 clase a V-a: 3 clase cu predare în lb. română, 1 clasă cu predare în lb. maghiară. 

De asemenea, pentru anul şcolar 2020-2021, dispunem de locuri libere pentru grupele / clasele 

care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, 

conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat. 

3. Oferta curriculară 2020/2021 

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Nr. 16 Oradea urmărește ca și în anul școlar 2020-2021 

să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde 

nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin: 

 Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

 Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor; 

 Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din 

medii sociale defavorizate; 

 Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui devers 

didactic informativ formativ; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

 Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

 Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 

Lista opționalelor aprobate care se vor derula în anul școlar 2020-2021: 

Nr. 

crt. 
Disciplina Titlul opționalului Clasa/Grupa Propunător 

1. Om și societate Exploratori în lumea 

poveștilor 

Grupa mixtă 

(mijlocie-

mare) 

prof. psiholog Chiș Gabriela, 

educ. Popa Elena 

2. Matematică Matematică distractivă a IV-a C prof. înv. primar Vlad Rodica 

3. Opțional integrat Reading improves 

learning 

a VI-a B/C/D Sotoc Monica, Petruț Amalia, 

Şerfezeu Narcisa, Visky Andrea 

4. Limba și 

literatura română 

Limba română în 

operele literare 

a VI-a A Fărcuț Oana, Fürtös Daniela, 

Ghergheleș Crina, Ursan Dorina 

5. Opțional integrat Improving writing skills a VII-a B/D Sotoc Monica, Petruț Amalia, 

Şerfezeu Narcisa, Visky Andrea 
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Nr. 

crt. 
Disciplina Titlul opționalului Clasa/Grupa Propunător 

6. Opțional integrat Matematica, regina 

științelor 

a VII-a A/C Timar Alina Nicolete, Torjoc 

Narcizia, Tanchiș Dorin, Miklo 

Aurica, Debrenti Attila 

7. Limba și 

literatura română 

Limbă, comunicare și 

literatură 

a VIII-a A/D Fărcuț Oana, Fürtös Daniela, 

Ghergheleș Crina, Ursan Dorina 

8. Matematică Matematică distractivă a VIII-a B/C Timar Alina Nicolete, Torjoc 

Narcizia, Tanchiș Dorin, Miklo 

Aurica, Debrenti Attila 

La începutul lunii septembrie părinții de la fiecare clasă de a V-a poate să aleagă un opțional 

dintre cele 3 opționale propuse, conform tabelului următor: 

Nr. 

crt. 
Disciplina Titlul opționalului Clasa/Grupa Propunător 

1. Opțional integrat Educație pentru 

cunoaștere 

a V-a Timar Alina Nicolete, Torjoc 

Narcizia, Tanchiș Dorin, Miklo 

Aurica, Debrenti Attila 

2. Opțional integrat Skills and culture a V-a Sotoc Monica, Petruț Amalia, 

Şerfezeu Narcisa, Visky Andrea 

3. Limba și 

literatura română 

Lectura și abilitățile de 

viață 

a V-a Fărcuț Oana, Fürtös Daniela, 

Ghergheleș Crina, Ursan Dorina 

4. Resurse umane 

 Personal didactic calificat şi competent 

 

 Personal didactic auxiliar şi nedidactic competent şi calificat 

 Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ 

 Dorinţa profesorilor şi elevilor de a realiza colaborări cu alte unitati din județul Bihor 

 Implicarea activă a elevilor în activităţi instructiv-educative 

4 
5% 

8 
10% 10 

12% 

56 
70% 

2 
3% 

Distribuția personalului didactic pe grade didactice/doctorat 

Debutanți Definitivat Grad didactic II Grad didactic I Doctorat
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5. Resurse materiale 

 Sălile de clasă sunt spaţioase, au un aspect plăcut, ergonomic, cu iluminare şi încălzire 

corespunzătoare 

 1 sală de informatică cu 30 de calculatoare performante 

 Sală de sport modernizată 

 4 terenuri de sport 

 1 bucătărie și cantină 

Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea are o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să 

asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de 

siguranță fizică și psihică. 

O gamă largă de activități școlare și extrașcolare pot valorifica și dezvolta talentele și 

interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea lor ca personalități echilibrate 

și armonioase, capabile să trăiască într-o lume polivalentă. 

Director, 

prof. Gârba Vasile Mircea 

Director adjunct, 

prof. Debrenti Attila Sándor 

 


